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■ ■ Hamar

Ber ungdomsrådet sponse
Ungdomsrådet blir invitert til å
være med og sponse åpningskonserten for ungdom i Hamar kulturhus 15. mars.
Kulturhuset har hentet inn Donkey
boy, og det skal bli oppvarming med
lokalt band/artist.
Kulturhuset ønsker at billett
prisene på denne konserten skal

settes så lavt som mulig, og for å få
til det, må finansiering skaffes på
andre måter.
Ungdomsrådet vil få en søknad
om å støtte konserten økonomisk
på sitt møte til uka.
Donkeyboy er et norsk popband
fra Drammen, som etter at de slapp
debutalbumet sitt i 2009 har hatt
mange hits.

På AnJazz: Donkeyboy har tidligere spilt på AnJazz i Hamar.

Matkultur: Med 24 arkitektstudenter på tunet steg håpet om matsenter

Ett skritt nærmere
Fakta

Norges matmor
■■På Dystingbo grunnla
Maren Karoline Henriette Schønberg Erken Norges første
skole for husstellærere. Hun
drev utstrakt kursvirksomhet rundt omkring i Norge.
Kursene omhandlet ernæring og kunsten å takle nye
teknologiske utfordringer på
kjøkkenet f.eks. å koke ved
hjelp av elektrisitet
■■Hun har blitt landskjent for
sine kokebøker.
■■I 1914 ga hun ut «Stor
kokebok for større og mindre
husholdninger».

til disposisjon: Bror Erken (t.v.) og Sjur Harby møtte opp for å bistå Kjetil Seterdal og Lars Ylvisåker og deres arkitektstudenter.
Foto: Marte Nyløkken Helseth

24 arkitektstudenter
fra Oslo møtte opp på
tunet til Dystingbo
onsdag. De skal lage
planen som vil vise
om Dystingbo 2020
kan bli realitet.
■ ■Ridabu
Marte Nyløkken Helseth
920 58 055 / red@h-a.no

Kulturhistoriker Sjur Harby har
lenge hatt et ønske om å kunne
pusse opp Dystingbo og gjøre det
om til et mathistorisk senter i Ma
ren Karoline Henriette Schønberg
Erkens ånd.
Onsdag formiddag trådte 24 ar
kitektstudenter fra Arkitekthøy
skolen i Oslo inn å tunet. De job
bet fire timer i strekk for å måle
alt av dører, vinduer og bygninger.
Til høsten vil de komme med et
forslag til plan som kan gjøre
drømmen om matsenteret til rea
litet. Dette er i utgangspunktet en
del av et skoleprosjekt, men kan
brukes til konseptskissen for Dys
tingbo 2020.

Vil redd e kulturarven
– Vi har videreført ideen om et
mat og måltidssenter som hava
rerte på Åker gård. Vi har tatt med
oss ideen, i og med at Schønberg
Erken har bodd her og hadde ut
byggingsplaner og en idé om
hvordan denne skolen skulle mo
derniseres, så har vi laget en kon
septskisse til Dystingbo 2020, for
klarte Harby før han fortsatte:
– Alt dette som Henriette
Schønberg Erken sto for, og som
gjorde at hun startet skolen her,
det har vi nå oppgradert til vår tid,
det er Dystingbo 2020.
Harby er opptatt av at den
kunnskapen som kom under
matrevolusjonen i Norge på 1930tallet er i ferd med å dø ut. Derfor
er det stort behov for et matsenter
som dette, det er han ikke i tvil
om. Og Dystingbo er perfekt i og

Schønberg
Erken er historie,
typen hun var er en
foregangskvinne.
Kulturhistoriker, Sjur Harby
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Kulturarv: Her er studenter i gang med å måle veggene til hovedbygnin
gen på Dystingbo. 
Foto: Marte Nyløkken Helseth
med absolutt alt er tatt vare på fra
Schønberg Erkens tid. Nå er det
barnebarnet Bror Erken som bor
på gården og han er mer enn po
sitiv til matsenteret.
Tror det er mulig
Lærere på Arkitekthøyskolen,
Lars Ylvisåker og Kjetil Seterdal,
mener det kan være mulig med et
matsenter med den kapasiteten
Dystingbo har på rom og hus.
Hvor mye det vil koste er umu
lig å si på dette tidspunktet. Hvor

dan det skal finansieres har heller
ikke Harby tatt stilling til.
– Nå kommer studentene tilba
ke til høsten med sine ideer, og
lengre enn det har ikke vi tenkt,
forklarte han, før han fortsatte:
– Uansett hva som måtte skje med
Dystingbo er det viktig at vi vet
hva som er her. Og det at vi nå får
noen ideer og innspill blir det jo
mer reelt. Dette kan være første
skritt på vegen til det matsenteret
vi trenger så sårt, mer tar vi ikke
stilling til nå, avsluttet han.

  

 







  

          

